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Dagsorden for Integrationsrådet 
 
 
Mødedato 23. marts 2022 
Tid 17:00 

Sted  Rådmandshaven 20, mødelokale 2 
 
 
 
 
 

Tilstede: Idris Farzard, Raihan Said, Sobhi Abou Hamid, Ole Hardt, Lidia Szuster, 

Süleyman Yücel, Pamela Hilda Drachmann, Benjamin Boyer Nyoike Poulsen, 
Arne Jacobsen, Mohamed (Hiba) Belhiaba, Charlotte Roest (A), Tonny Ploug, 
Dusan Jovanovic, Hernan Gonzalez, Rikke Hinsby Mathiesen, Ditte Risager 
Rønnest, Ebbe Fossing Nielsen, Viggo Thomsen. 

Fraværende: Jamil Mechlawi, Nelia Nielsen, Mudi Osman, Khadar Mohamed, 
Stanislas Dominiak, Arulmoli Sivapalan, Thisaruban Thiruchelvam, Semsettin 
Cakici, Palle Lorentzen, Ida Marker, Susanne Steensgaard Tariq, Kasper Noer 
Schneider, Ulrik Nielsen 
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1. Velkomst og præsentation 

Sagsbehandler  Mai Huniche 

Sagsnr  00.01.00-A21-1-22 

RESUMÉ 
Kompetenceudvalg: Integrationsrådet 
 

INDSTILLING 
Administrationen indstiller, at Integrationsrådet tager orienteringen til efterretning. 

SAGSFREMSTILLING 

Velkomst til alle medlemmer af Integrationsrådet v/ Dusan Jovanovic og Rebecca 
Dalhoff. 

 Præsentationsrunde af alle medlemmer af Integrationsrådet. 

BESLUTNING 

Rådet tager orienteringen til efterretning.  

Der inviteres til et arrangement i byrådssalen, hvor der tages foto til ny folder. 
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2. Beslutning om valg af Formand og Næstformand for 

Integrationsrådet 2022 – 2025 

Sagsbehandler  Mai Huniche 

Sagsnr  00.01.00-A21-1-22 

RESUMÉ 
Kompetenceudvalg: Integrationsrådet 

INDSTILLING 

Administrationen indstiller, at rådet vælger Formand og Næstformand for 
Integrationsrådet for perioden 2022 - 2025. 

SAGSFREMSTILLING 

Integrationsrådet skal på sit konstituerende møde vælge en formand og en 
næstformand, jvf. Forretningsorden for Integrationsrådet i Næstved Kommune, § 2, 

stk. 2.  

Charlotte Roest er udpeget af byrådet til at lede valgt, jvf. § 2, stk. 3. Udpegningen 
fremgår af vedlagte referat af Byrådsmødet d. 25. januar 2021. 

Afstemning  

Valget af formand og næstformand foregår ved et flertalsvalg som fremgår af reglerne 

i § 24, stk. 1, i den kommunale styrelseslov.  

Lov om kommunernes styrelse § 24.  

Ved flertalsvalg er den kandidat valgt, som opnår stemmer fra et flertal af de 
tilstedeværende medlemmer. Opnås et sådant flertal ikke ved 1. afstemning, 
foretages en ny afstemning. Ved 2. afstemning er en kandidat valgt, hvis den 

pågældende opnår stemmer fra et flertal af de tilstedeværende medlemmer, eller hvis 
der kun afgives stemmer på den pågældende. Bringer 2. afstemning heller ikke nogen 
afgørelse, foretages bundet valg mellem de to, der ved 2. afstemning har fået flest 
stemmer, således at det ved stemmelighed afgøres ved lodtrækning, på hvilke to der 
ved det bundne valg (3. afstemning) skal stemmes. Står stemmerne lige ved 3. 
afstemning, træffes afgørelsen ved lodtrækning. 

Afstemning vil ske ved en anonym skriftlig afstemning.  

Vedr. opstilling som kandidat 

De rådsmedlemmer der ønsker at opstille som kandidat til formands- og 
næstformandsposten skal forberede en kort mundtlig præsentation af sig selv, deres 
kandidatur og hvilke mål de vil arbejde for i Integrationsrådets periode (ca. 5 min per 
person). Præsentationen vil blive gennemført uanset hvor mange kandidater der 

opstiller.  

Yderligere spørgsmål omkring valget kan rettes direkte til administrationen. 

BESLUTNING 
Valghandling gennemføres. Dusan Jovanovic fra FH Storstrøm genvælges som 
formand. Som næstformand vælges Idris Farzard fra Dansk-Afghansk forening ved 

Næstved.  
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3. Beslutning om valg af repræsentant til 

Repræsentantskabet for Det Nationale Integrationsråd 

Sagsbehandler  Mai Huniche 

Sagsnr  00.01.00-A21-1-22 

RESUMÉ 
Kompetenceudvalg: Integrationsrådet 

INDSTILLING 
Administrationen indstiller, at Rådet vælger en repræsentant og stedfortræder 
til repræsentantskabet for Det Nationale Integrationsråd  

SAGSFREMSTILLING 

Det Nationale Integrationsråd rådgiver ministeren for Udlændinge og Integration i 
emner, der omhandler flygtninge, indvandrere og integration. 

Integrationsrådet skal vælge en repræsentant og stedfortræder til repræsentantskabet 
for Det Nationale Integrationsråd. 

Blandt de udpegede medlemmer til Repræsentantskabet for Det Nationale 

Integrationsråd, skal der på det konstituerende repræsentantskabsmøde lørdag den 7. 
maj 2022 vælges fem medlemmer til at sidde med i det Det Nationale Integrationsråd, 
jf. integrationslovens § 44, stk. 1, 2. pkt. Disse medlemmer skal bl.a. være med til at 
rådgive ministeren om forhold af betydning for integrationen i Danmark.  

Valget ledes af Charlotte Roest efter samme principper som valg af formand og 
næstformand. 

BESLUTNING 
Integrationsrådet udpeger Süleyman Yücel til Repræsentantskabet for Det Nationale 
Integrationsråd og Mohamed ”Hiba” Belhaiba som stedfortræder.  
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4. Beslutning om fastlæggelse af møder i 2022 

Sagsbehandler  Mai Huniche 

Sagsnr  00.01.00-A21-1-22 

RESUMÉ 
Kompetenceudvalg: Integrationsrådet 

INDSTILLING 
Administrationen indstiller, at rådet træffer beslutning om mødedatoer for 2022. 

SAGSFREMSTILLING 

I henhold til Forretningsordens § 5, stk. 1 skal rådet fastlægge den ordinære 
møderække på årets første møde. Det skal fastlægges minimum 4 møder per 
kalenderår. 

Rådet bedes tage stilling til følgende: 

• Møderne afholdes om torsdagen mellem kl. 17 - 19 i Rådmandshaven 20, møde 
lokale 2. 

• Mødedatoer 

o d. 23.03.2022 kl. 17 - 19 

o d. 19.05.2022 kl. 17 - 19 

o d. 22.09.2022 kl. 17 - 19 

o d. 08.12.2022 kl. 17 - 19 

o Forplejning til møderne: The, kaffe, vand og sund mødeforplejning 

Der foreslås at afholde et temamøde d. 28. april 2025 kl. 17:30 – 20:30, hvor 
formålet er at arbejde med Integrationsrådets formål og vision for perioden 2022 - 
2025. 

BESLUTNING 

Rådet godkender administrationens indstilling af mødedato og forplejning.  

Det besluttes, at fremfor at afholde en temadag, forlænges rådsmødet d. 19. maj 
forlænges til kl. 21:00 og at temaarrangementet afholdes i forlængelse af det 
ordinære rådsmøde. 
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5. Beslutning om temadag 

Sagsbehandler  Mai Huniche 

Sagsnr  00.01.00-A21-1-22 

RESUMÉ 
Kompetenceudvalg: Integrationsrådet 

INDSTILLING 
Administrationen indstiller, at rådet godkender afholdelsen af et temamøde. 

SAGSFREMSTILLING 

I forbindelse med opstarten af Integrationsrådet for perioden 2022 til 2025 opfordres 
rådets medlemmer til at byde ind med emner og temaer, som rådsmedlemmerne 
ønsker at arbejde med i den kommende valgperiode.  

Disse samles således at de kan blive en del af rammen for et temamøde d. 28. april 

2021 kl. 17:30 – 20:30, hvor formålet er at arbejde med Integrationsrådets formål og 
vision for perioden 2022 - 2025. 

BESLUTNING 
Der drøftes mulige temaer i grupper og grupperne fremlægger disse. Opsamling fra 
mødet er vedhæftet som bilag. 

BILAG 

• Opsamling fra punkt 5 på Integrationsrådsmøde d. 23. marts 2022 

  
  

file://///nkfs01.samdrift.dk/nkuserhome02$/jx4f4a/Documents/Indgang/TUI/Integrationsråd/Møder/Bilag/Punkt_5_Bilag_1_Opsamling_fra_punkt_5_paa_Integrationsraadsmoede_d_23_marts_2022.pdf
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6. Eventuelt 

Sagsbehandler  Mai Huniche 

Sagsnr  00.01.00-A21-1-22 

RESUMÉ 
Kompetenceudvalg: Integrationsrådet 

BESLUTNING 

Administrationen undersøger om det er muligt, at stedfortrædere kan deltage i 
fyraftensmøde om rettigheder mv. som rådsmedlem d. 30. marts 2022.   

Der orienteres om situationen i Ukraine. Det aftales at Ukraine status udsendes til 
Integrationsråd.  
  
 
 

 

 
 

 

 
 


